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Resumo: O Guia de Edição do Projétil originou-se da necessidade de padronizar o planejamento visual e os textos de reportagens contidos no jornal laboratório do curso de Jornalismo da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), veículo com mais de duas décadas ininterruptas de circulação, confeccionado atualmente nas disciplinas Jornal Laboratório I e II, ministradas no quarto e quinto semestres de formação. Com a finalidade de redesenhar a identidade visual e o projeto gráfico do jornal, propôs-se no primeiro semestre letivo de 2018 a disciplina Tópicos Especiais em Jornalismo II - Produção Gráfica Avançada. Paralelamente às reformulações gráficas, as padronizações de natureza estilística tiveram como base o Manual de Redação da Folha de S. Paulo. O objetivo deste artigo é traçar apontamentos sobre o processo de
criação do primeiro guia de edição do Projétil a partir de uma reflexão sobre sua necessidade e
importância, especialmente em um jornal laboratório de essência experimental. O guia, que
desempenha o papel de um manual de redação, mostra-se de grande importância para o desenvolvimento textual e de qualidade para os jornalistas desde a formação acadêmica.
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1. Introdução
O presente trabalho surge de um esforço de reflexão e de descrição do processo
de construção do manual de redação do jornal laboratório Projétil, do Curso de Jornalismo da Faculdade de Artes Letras e Comunicação (FAALC) da Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul (UFMS). Após um período de mais de duas décadas sem grandes mudanças estruturais, o veículo passou por um processo de análise e de reestruturação editorial e gráfica. Essas mudanças conformaram o objetivo principal de uma disciplina optativa – Tópicos Especiais em Jornalismo II - Produção Gráfica Avançada –
ministrada em sintonia com a disciplina Jornal Laboratório II, no primeiro semestre de
2018, com a participação de dois docentes e 20 discentes.
O Projétil é o veículo laboratorial do curso de Jornalismo da UFMS debatido pelos acadêmicos desde as disciplinas de Planejamento Visual (segundo semestre), Laboratório de Produção Gráfica (terceiro semestre) e Edição (quarto semestre) e efetivado
nas disciplinas Jornal Laboratório I e II, respectivamente no quarto e quinto semestres.
O veículo visa promover um espaço de experimentação e prática jornalística imersiva e
começou a circular já no segundo ano de funcionamento do curso de Jornalismo da
UFMS, em 1991, constituindo-se atualmente como um dos jornais impressos mais longevos com circulação ininterrupta em Mato Grosso do Sul.
Inicialmente, o jornal possuía quatro edições anuais (duas edições semestrais) no
formato tablóide (43cm x 28cm) e 24 páginas monocromáticas por edição. À frente, o
veículo passou a ser impresso no formato “meia folha” (48 x 33cm), impressão offset
monocromática em 24 páginas, mantendo-se as quatro edições anuais. As inovações
tecnológicas e as opções didático-pedagógicas levaram, já no final da década de 90, o
jornal a ganhar novamente o formato tablóide, mas adotando a impressão offset colorida
em todas as 24 páginas, nas quatro edições anuais.
Desde seu surgimento, o periódico esteve fundamentado na liberdade editorial e
em pautas voltadas para o esclarecimento da realidade social e regional, com o intuito
de atingir (como na metáfora de um projétil) de forma direta e crítica os temas abordados em cada edição. A existência do jornal laboratório, além de uma exigência das diretrizes curriculares nacionais do Ministério da Educação, é reforçada pela necessidade de
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prática dos acadêmicos e pela possibilidade de análises críticas voltadas aos problemas
encontrados em Campo Grande, capital do Estado (BALBUENO, 2017). São valorizados temas sociais, geralmente de importância para os grupos minoritários e historicamente privados de seus direitos de cidadania, de modo a proporcionar destaque e aprofundamento dos formatos jornalísticos. A proposta do jornal laboratório Projétil é, principalmente, fazer com que a comunidade externa à universidade pública tenha a oportunidade de se informar sobre assuntos e pautas que não são abordados com frequência
pelo jornalismo local, bem como para que os leitores possam conhecer realidades diferentes e temas pertinentes sob uma óptica de produção alternativa e experimental.
A partir da iniciativa de professores pioneiros do curso de Jornalismo da UFMS,
o jornal teve seu processo de produção de conteúdo e projeto gráfico desenvolvidos em
parceria com alunos no início dos anos 1990. Apesar de ter passado por algumas mudanças gráficas, manteve uma identidade visual e uma organização praticamente inalterada nos seus 29 anos de existência. No que diz respeito às metodologias de trabalho
aplicadas ao ensino de Jornalismo, o jornal laboratório teve uma alteração significativa
em 2016. Por opção didático-pedagógica, como forma de valorizar o gênero jornalístico
interpretativo e o formato da grande-reportagem, o Projétil passou a ter apenas duas
edições anuais (uma edição por semestre), contemplando um número maior de páginas
(40 páginas), ainda organizadas e impressas no formato tablóide.
Apesar de existir há 29 anos, o Projétil não possuía, antes de 2018, um projeto
editorial sistematizado na forma de guia ou manual, com normas e orientações específicas de redação e planejamento visual. Os professores então responsáveis pelas disciplinas faziam recomendações aos acadêmicos de acordo com o que havia sido ensinado em
semestres anteriores. Nesse sentido, mostra-se importante mencionar que até o primeiro
semestre letivo de 2018, como fruto da alteração de projeto pedagógico no Curso de
Jornalismo da UFMS (com base nas novas diretrizes curriculares do Ministério da Educação implantadas em 2015), o jornal laboratório era trabalhado num conjunto de seis
disciplinas: Redação Jornalística IV, Edição I e Planejamento Gráfico III, no quatro
semestre, e Redação Jornalística V, Edição II e Laboratório de Produção Gráfica I, no
quinto semestre.
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Considerou-se para o processo de reestruturação em 2015 o projeto pedagógico
amadurecido ao longo dos 27 anos de existência do Curso de Jornalismo da UFMS, que
consolida o terceiro ano do curso (quinto e sexto semestres) como espaço privilegiado
dentro da grade curricular para exercitação do aluno nas práticas e técnicas jornalísticas,
que se apoiam no aprendizado acumulado nos dois primeiros anos e antecipam o esforço de especialização e experimentação reservados para o quarto ano, quando são desenvolvidos também os trabalhos de conclusão de curso (TCC). Neste período, os alunos já
passaram pelas disciplinas direcionadas como Jornalismo informativo, Planejamento
Visual, Jornalismo Interpretativo, Fotojornalismo, Jornalismo Opinativo e Edição, com
condições de desempenhar todas as funções na produção do jornal laboratório. Estabeleceu-se, assim, as disciplinas específicas Jornal Laboratório I e II como forma de simular uma redação experimental e construir em seus âmbitos as duas edições do veículo.
Balbueno (2017, p. 10), em sua pesquisa sobre o Projétil, constata que “todos os
textos vinculados são escritos de forma que qualquer leitor possa entender e absorver as
informações”. O autor observa, ainda, que o público-alvo varia com o tema de cada edição. Por isso, mesmo que não se tivesse um padrão textual, as reportagens deveriam ser
escritas de maneira que todas as pessoas compreendessem o conteúdo exposto.
Assim, no primeiro semestre de 2018 foi proposta uma reformulação editorial do
jornal. As mudanças abarcaram questões gráficas, textuais e organizacionais e começaram pela implementação de uma nova estrutura na redação jornalística, com a divisão
das tarefas em seis editorias. Nesse processo de produção, aos alunos caberia a pesquisa,
produção textual, edição de imagens, textos e a diagramação; e aos professores, o
acompanhamento, auxílio e revisão das tarefas. Usualmente, o tema seria definido entre
os alunos sob supervisão do professor e variaria de acordo com a edição. Nesta nova
proposta editorial decidiu-se, também, pela pré-definição de um público-alvo específico,
como forma de direcionar a produção e auxiliar o feedback dos leitores, tal como será
visto à frente.
Tal experiência de reestruturação e proposição de um guia editorial, entretanto,
não ocorreu de forma aleatória. Considerou-se na implementação do guia estilístico e
editorial a tradição histórica do jornalismo brasileiro a partir de um estudo do estado da
arte dos manuais de redação no país.
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Os manuais de redação no Brasil
O primeiro manual de redação na imprensa brasileira nasceu do desejo de Gilberto Freyre de tornar os textos jornalísticos mais diretos, ágeis e de fácil entendimento.
O objetivo era que fosse aplicado como um livro de estilos no jornal A Província de
Pernambuco, em 1929, tal como observou na imprensa estadunidense com os stylebooks. “Um dos meus empenhos é dar ao noticiário e às reportagens um novo sabor, um
novo estilo: muita simplicidade de palavra, muita exatidão, algum pitoresco. Isto é que é
importante num jornal” (FREYRE, 2006, p. 234).
Durante a análise histórica das redações no Brasil, é possível observar que
o padrão do jornalismo brasileiro estava baseado no modelo europeu cujos
assuntos eram eminentemente políticos e/ou literários; textos sempre longos e
repletos de comentários e opiniões, marcadamente adjetivados com características panfletárias (BRONOSKY, 2010, p. 25).

Para Bronosky (2010), a demora na consolidação do jornalismo brasileiro devese à dificuldade em torná-lo um produto popular, pois poucas famílias – parte da burguesia da época, maiores consumidoras dos conteúdos dos jornais – faziam parte de
uma elite ilustrada.
O primeiro manual de redação brasileiro, diferente do stylebook proposto por
Freyre, foi desenvolvido no Diário Carioca, em 1940, na então capital federal Rio de
Janeiro. Em 1953, o jornal Tribuna da Imprensa, também no Rio de Janeiro, implantou
sua própria versão de um manual. Conhecido ainda nos dias atuais como um dos manuais mais famosos e utilizados pelas redações de jornais ao longo do Brasil que não possuem seus próprios parâmetros estilísticos sistematizados, o manual da Folha de S. Paulo, ainda na época em que era Folha da Manhã, da Tarde e da Noite, teve sua primeira
versão elaborada em 1959.
Os manuais de redação foram protagonistas da revolução dos textos jornalísticos
da imprensa brasileira, antes composta por textos difíceis de serem compreendidos por
parcelas significativas da população (BRONOSKY, 2010). Quando Gilberto Freyre
montou o primeiro guia, abriu portas para que o jornalismo se tornasse mais acessível,
afinal os jornalistas produzem para pessoas de diferentes classes sociais e graus de ins-
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trução. A informação, portanto, ao menos em termos de difusão coletiva (GROTH,
2011), deve atingir todas as camadas sociais.
Contudo, o desenvolvimento de um manual de redação é uma tarefa que exige
atenção e conhecimento dos envolvidos e tem como resultado um material dotado de
grande complexidade.
Na realidade, um dos elementos que demonstram sua complexidade está, por
um lado, no fato de pesar sobre ele (manual) a responsabilidade de expressar
os modos como o jornal deverá ser produzido e publicado (causa) e, por outro, na condição de sua não aplicabilidade integralmente (efeitos). (BRONOSKY, 2010, p. 2)

Sobre o manual de redação recai a responsabilidade por direcionar e padronizar
a produção de conteúdo de uma publicação. É uma obra com parâmetros, orientações e
sistematização do manuseio do idioma escrito com o princípio de informar o leitor e de
facilitar o cotidiano das produções jornalísticas dos veículos de comunicação. "Essas
normas internas – com características peculiares – visam oferecer as técnicas elementares, os jargões básicos, os conceitos imprescindíveis usados dentro da profissão, com o
intuito de uniformizar e nortear a atividade redacional" (ALMEIDA, 2012, p.44).
A importância dos manuais de redação está, ainda, na relação firmada entre o
produtor e o leitor. São documentos que visam, também,
definir conceitos, evitar polêmicas dentro das redações e propiciar ao profissional da comunicação escrita mais noções de produção textual e técnica.
Principalmente em uma época em que o uso de notícias como fonte de pesquisa da língua portuguesa contemporânea é enorme (ALMEIDA, 2012,
p.44).

No caso do jornal laboratório Projétil, o manual de redação – denominado de
Guia de Edição –, além da padronização do conteúdo textual, apresenta a trajetória do
jornal, a estrutura produtiva, a evolução e o redesenho da marca, o redesenho do projeto
gráfico e uma série de especificações visuais detalhadas.

Processo de produção
A partir da expectativa de revisão da estrutura produtiva e do projeto gráfico do
Projétil, os acadêmicos responsáveis pelas edições 89 e 90, respectivamente nos semes-
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tres letivos 2018/1 e 2018/2, apontaram, a partir do processo de finalização da edição
89, que a falta de um padrão editorial e gráfico dificultava a diagramação e a consequente valorização do conteúdo. Dessa forma, para dar início aos trabalhos da edição
90, o professor responsável pela disciplina Jornal Laboratório II, em conjunto com a
turma, propôs a delimitação de um público-alvo do jornal. A intenção de aproximar a
produção acadêmica da comunidade externa, especialmente, no âmbito da educação,
levou a delimitação do público aos estudantes de ensino médio das escolas públicas de
Campo Grande. Paralelamente à construção da edição 90, uma docente da área de Design assumiu a disciplina optativa de Tópicos Especiais em Jornalismo II – Produção
Gráfica Avançada, cuja finalidade era redesenhar a marca e o projeto gráfico do Projétil,
num planejamento que considerasse desde a identidade visual e a estrutura editorial até
o layout das páginas e as possibilidades compositivas.
Do ponto de vista editorial, foram implementadas as seguintes alterações:


Alteridade de temas, gêneros e formatos: O novo projeto se fundamentou na
alteridade, seja dos temas, das fontes, dos gêneros e dos formatos jornalísticos.
Nos últimos anos, o conteúdo apresentado pelo jornal sempre esteve baseado em
um tema guarda-chuva. No processo de reestruturação, decidiu-se por manter esse direcionamento da produção. Assim, durante a primeira reunião de pauta, o
tema central é definido em conjunto e a partir dele as editorias e equipes de reportagem realizam as pesquisas jornalísticas e propõem os temas individuais.
Outro ponto ressaltado pela proposta, se refere à diversidade de fontes, primárias
e secundárias, buscadas na produção com o objetivo de compreender todas as interfaces do assunto tratado. No entanto, a ampliação das possibilidades narrativas com a adoção de uma maior diversidade de gêneros e formatos foi um dos
aspectos mais evidentes da reforma editorial, uma vez que a produção passou a
ser composta por novas linguagens jornalísticas. Crônicas, artigos, perfis, editoriais, infográficos, reportagens e reportagens fotojornalísticas potencializaram o
caráter de experimentação do jornal laboratório que anteriormente se concentrava preponderantemente no formato da reportagem textual.
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Interface com relação com escolas públicas: Do ponto de vista editorial, iniciou-se uma parceria com escolas públicas de Mato Grosso do Sul. Na prática, os
alunos das disciplinas “Jornal Laboratório I” e “Jornal Laboratório II” fazem visitas técnicas em escolas estaduais de Ensino Médio para o levantamento de temas que se constituirão como pautas do jornal. Posteriormente, há outras interfaces entre os acadêmicos da UFMS e das escolas públicas, como visitas dos
alunos de Ensino Médio para conhecimento dos processos produtivos do Projétil
e dos laboratórios do Curso de Jornalismo da UFMS. Ao fim do semestre com a
impressão do jornal, realiza-se outra visita técnica nas escolas, desta vez para a
distribuição e debate dos temas transformados em matérias jornalísticas. A integração com o ensino médio é uma aproximação com o público-alvo que facilita
e orienta a produção e difusão do material jornalístico.



Interdisciplinaridade: A nova apresentação visual do Projétil, elaborada no
processo de reestruturação gráfica, se desenvolveu também a partir de interfaces
interdisciplinares para além da disciplina específica de jornal laboratório. A interface com os acadêmicos do curso de Artes Visuais da UFMS, por exemplo,
resultou na produção de ilustrações que passaram a ilustrar, sobretudo, as produções jornalísticas da Editoria de Opinião. Conferindo efeito crítico e provocativo
ao material jornalístico, a produção auxiliou na construção de uma abordagem
próxima do público-alvo (alunos de escolas públicas de Ensino Médio).

A partir da definição do público-alvo foram designadas as editorias de atuação
de cada estudante, divididos entre Editoria Executiva, Editoria de Arte, Editoria de Imagem, Editoria de Opinião e equipes de Reportagem. A escolha foi voluntária e individual, com a ajuda de declarações dos professores sobre a atuação dos alunos ao longo das
demais disciplinas do curso. A partir disso, o processo de produção do jornal realmente
começou. Na edição que culminou na reestruturação, a Editoria Executiva foi composta
por cinco estudantes.
Uma das funções da autora deste artigo na Editoria Executiva era a correção ortográfica e gramatical dos textos das equipes de Reportagem. Durante as revisões, per-
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cebeu-se que haviam modos diferentes de citar informações, seja na maneira em que
eram inseridas a idade da fonte ou a data do ocorrido. Uma vez que também ocorreu a
participação da autora no processo de redesenho gráfico do Projétil, que desde o começo
deveria contar com um guia gráfico para organização dos elementos visuais dali por
diante, considerou-se a possibilidade de ampliação do material para um manual de redação detalhado como forma de evitar a ausência de padronização editorial, tal como estava-se propondo nos termos do guia gráfico.
Conforme as correções textuais eram feitas, o que deveria ser padronizado e as
dúvidas dos próprios repórteres eram anotadas para que também fossem englobadas no
manual de redação finalizado. Para nortear a escolha do que faria parte do conjunto de
regras estilísticas, foi usado como referência o Manual de Redação da Folha de S. Paulo, não só para manter como padrão determinadas maneiras de inserir as informações
nos textos, mas também para consultas gramaticais, a exemplo do uso de crases, concordância verbal e nominal, ortografia, entre outras seções.
O processo de finalização do manual foi distribuído entre os estudantes da turma
de Tópicos Especiais em Jornalismo II – Produção Gráfica Avançada que apresentaram
interesse em participar da montagem do conjunto próprio de orientações estilísticas. Ao
mesmo passo em que as ações eram testadas na prática de construção do veículo na disciplina Jornal Laboratório II, a curadoria para o manual do que era útil e abrangia a realidade própria do Projétil – isto é, na posição de repórteres e estudantes do quarto e
quinto semestre – foi realizada pela autora do artigo nos intervalos entre as atividades de
editora-executiva da edição 90. Enquanto a Editoria Executiva concluía os últimos detalhes antes de enviar os manuscritos para a Editoria de Arte encerrar a diagramação, a
redação do manual ficou sob responsabilidade dos acadêmicos que se propuseram a
consolidar a organização do documento.
Após a finalização do manual, os professores ligados às disciplinas da área de
redação jornalística fizeram a análise final e realizaram pequenos ajustes. A diagramação foi executada pelas alunas responsáveis pela Editoria de Arte – mesma equipe cursante da disciplina que redesenhou a identidade visual e as características gráficas do
Projétil.
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O Manual de Redação do Projétil
O Manual de Redação do Projétil está disponível na rede de arquivos do curso
de Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de modo que esteja de
fácil acesso a todos os acadêmicos que utilizam os computadores dos laboratórios. No
total, são 108 páginas divididas nas seguintes seções: Sobre o jornal; Editorias; Padronizações e Estilos; Anexo gramatical; Sobre a disciplina Tópicos Especiais em Jornalismo
II - Produção gráfica avançada; Sobre o redesenho; Estudo da marca; Processo de Redesenho e Instrumentos para a edição. As orientações são todas feitas por ordem alfabética.
Figura 1 - Primeira página da seção de “Padronizações e Estilos”

Fonte: Guia de Edição do Projétil (2018)

Como mostrado na figura 1, as primeiras recomendações do manual são referentes a abreviaturas padronizadas, ou para conhecimento do repórter que está em forma-
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ção e desconhece o significado das mesmas. No total, são 12 páginas com recomendações gerais para serem usadas em situações comuns, principalmente para lidar com termos, verbos e palavras que necessitam de mais objetividade e menos eufemismo.

Figura 2 - Item sobre o que deve ser evitado

Fonte: Guia de Edição do Projétil (2018)

Dentro desta mesma seção, apresentada na figura 2, foram incluídas recomendações daquilo que deve ser evitado ao máximo, para que a qualidade do texto tenha precisão na história a ser contada, bem como na facilidade de leitura e na demonstração de
conhecimento do repórter para evitar redundâncias e eventuais reduções na complexidade dos temas abordados.
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Figura 3 - Item sobre o que não pode ser utilizado nos textos

Fonte: Guia de Edição do Projétil (2018)

Ainda na mesma seção, indicada na figura 3, as orientações sobre o que não usar
na construção dos textos remete à orientação para quais conceitos, adjetivos e termos
discriminatórios e preconceituosos não devem ser utilizados. A seção constitui também
um guia para que os estudantes de Jornalismo conheçam alguns dos principais parâmetros normativos, éticos e deontológicos da profissão. Ainda do ponto de vista formal,
afim de detalhar as especificações, foi integrado ao manual um guia de padronizações
sobre o uso de numerais e de letras maiúsculas e minúsculas. No item “Obrigatórios”,
faz-se orientações sobre o que é indispensável nos textos; por exemplo, como é a grafia
e formatação do nome do jornal, quando citado; como deve estar a idade e a ordem de
identificação da fonte – profissão, cargo, nome e idade, etc.
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Figura 4 - Anexo gramatical do Guia de Edição

Fonte: Guia de Edição do Projétil (2018)

Com a finalidade de complementação, para atender às dúvidas de alguns repórteres, foi integrado ao manual o anexo gramatical, ilustrado na figura 4. Esta seção possui
cinco páginas com instruções ortográficas e gramaticais que podem ser desconhecidas
pelos repórteres. Faz parte do manual para que a consulta seja facilitada, de maneira que
os autores busquem as soluções de suas dúvidas no guia ao invés de procurarem em
mecanismos de busca aleatórios na internet – ou, o que é pior, sequer consultar.
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Figura 5 - Item em que detalha a estrutura da redação em editorias

Fonte: Guia de Edição do Projétil (2018)
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Figura 6 - Continuação do item sobre a demonstração da estrutura em editorias

Fonte: Guia de Edição do Projétil (2018)

Figura 7 - Continuação das figuras 5 e 6

Fonte: Guia de Edição do Projétil (2018)
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As figuras 5, 6 e 7 fazem parte das páginas iniciais do Guia de Edição do Projétil, com o
objetivo de explicar aos acadêmicos que participarão pela primeira vez da disciplina do
Jornal Laboratório como eles serão separados e a função de cada editoria, ou seja, de
que maneira eles contribuirão para a edição respectiva ao semestre. As editorias demandam atividades que todos realizaram em disciplinas anteriores à experimentação no jornal.

Figura 8 - Breve introdução sobre o Projétil no Guia de Edição

Fonte: Guia de Edição do Projétil (2018)

Na figura 8 é retratado, além da da introdução sobre o jornal e as disciplinas que o envolvem, imagens que exemplificam como era a capa antes da reforma gráfica realizada
em paralelo à produção jornalística experimental.
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Conclusão
Desde as primeiras edições do jornal laboratório Projétil, nota-se qualidade nos
conteúdos que preenchem as páginas do veículo. A identidade visual, ao longo de mais
de duas décadas, acompanhou a evolução e exigência gráfica de cada geração. No entanto, a padronização editorial e textual foi deixada de lado, permitindo que fosse publicado ao longo dos anos textos com diferentes padrões de formatação, muitas vezes no
interior de uma mesma edição. A ideia de construir um conjunto de regras de estilo e
padrão surgiu da necessidade de manter a qualidade que sempre existiu no jornal, alinhando-se, dessa vez, a um detalhado guia de produção gráfica.
Apesar de a turma que passou pelo veículo nos semestres letivos 2018/1 e
2018/2 ter sido a responsável pela curadoria e montagem do primeiro manual de redação, o intuito é que as turmas seguintes, além de usufruírem do conteúdo, também contribuam com atualizações do conteúdo com base nas exigências de cada período. A língua portuguesa é dinâmica e cada termo especificado – principalmente na seção de palavras que devem, obrigatoriamente, ser usadas para definir da melhor forma e isentas
de preconceito e discriminação – podem se tornar obsoletas, por isso a necessidade de
alterações.
Por fim, ressalta-se que o manual jamais deve ser visto como uma camisa de
força que impeça a liberdade do jornalista logo em seus primeiros trabalhos publicados
em jornais laboratoriais, sobretudo por se tratar de uma etapa da formação profissional
essencialmente experimental. Da mesma forma, numa perspectiva mais ampla, os manuais profissionais devem sempre ser vistos como guias de orientação, pois são essas
regras que conferem credibilidade aos jornais por adotá-las (BRONOSKY, 2010).
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